Mensagem nº 20, 24 de novembro de 2017.
Caros companheiros de jornada,
Findamos mais uma semana de muito trabalho e grandes realizações. Na última segunda-feira, 13,
sediamos o Seminário “Todos pela vida no trânsito – A preferência é pela vida”. Na oportunidade, discutimos a
municipalização do trânsito e necessidade da atuação conjunta entre os diversos órgãos públicos e entidades
da sociedade civil na busca pela redução dos acidentes e mortes no trânsito. Durante o evento, 17 municípios
assinaram o termo de adesão à campanha que desenvolvemos em parceria com o Poder Judiciário e Governo do
Estado do Maranhão, por meio do Detran e Cetran, Assembleia Legislativa, Polícia Militar, Polícia Rodoviária
Federal, Famem, Conselho Estadual de Trânsito, Observatório do Trânsito e Campanha SOS Vida.
Na tarde do mesmo dia, realizamos mais uma edição do Encontro Estadual de Gestão Estratégica: diálogos
para autocomposição. No evento, foram abordados temas relevantes como questões referentes a
procedimentos investigatórios e ações civis em tramitação, além das ações já transitadas em julgado. Os
resultados deste encontro foram expressivos. Foram firmados 41 acordos entre o MPMA e o Executivo estadual
para a resolução de problemas das áreas de segurança pública (10), educação (11), saúde (6), administração
penitenciária (5), meio ambiente (4) e infância e juventude (5).
Pensando na agilidade necessária para a resolução das demandas sociais, participamos de reunião com a
equipe do Gabinete de Mediação Comunitária. Na oportunidade, foram apresentados os resultados do trabalho
desenvolvido entre maio e novembro deste ano.
Ainda pelo viés do relacionamento institucional direto com o cidadão, prestigiamos o encerramento das
atividades da Promotoria Itinerante no bairro da Liberdade e comunidades adjacentes. O promotor de justiça
titular da 12ª Promotoria Comunitária Itinerante, Vicente de Paulo Silva Martins, prestou contas, para a
comunidade, do trabalho ali realizado. Sem dúvida, uma oportunidade ímpar para estar em contato direto com
aquele que é o destinatário de todas as nossas ações: o cidadão.
Acompanhamos a repercussão do trabalho desenvolvido pelos membros do MPMA e reconhecemos a
valorosa contribuição de todos na busca de uma sociedade mais justa. Nesta semana, por exemplo, em Matões,
a Recomendação assinada pela promotora de justiça Patrícia Fernandes Gomes Costa Ferreira pediu a
elaboração e implementação do plano de mobilidade urbana do município. Em Barra do Corda, a tese
defendida pelo colega Guaracy Martins Figueiredo foi aceita pelo Tribunal do Júri, que condenou réu por
homicídio qualificado.
As ações dos promotores de justiça em todo o Estado levam o Ministério Público do Maranhão a toda
população maranhense.
Em Imperatriz, a 1ª Corrida Maranhão na Prevenção às Drogas foi coordenada por Ossian Bezerra Pinho
Filho, titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Imperatriz. Na mesma cidade, foi realizado o encerramento
do Projeto Ler, Escrever, Pensar: conscientizar para transformar, executado na cidade pelos nobres colegas
Alenilton Santos e Lucas Mascarenhas, titulares, respectivamente, da 7ª e 9ª Promotoria de Justiça
Especializada da Infância e Juventude. Ainda na regional sul, destaco e parabenizo o promotor de justiça
Gleudson Malheiros Guimarães, eleito por unanimidade o novo diretor das Promotorias de Justiça de
Açailândia.
Em São Luís, a titular de 22ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Mulher, Selma Martins reuniu
alunos, professores, autoridades e sociedade civil na Caminhada de Combate ao Feminicídio. Certo de que não
devemos medir esforços para apoiar o combate ao feminicídio, participei da sessão solene promovida pela
Assembleia Legislativa em homenagem à campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher.
Fortalecendo a atuação ministerial na proteção aos mais vulneráveis, o promotor de justiça Márcio Thadeu
Silva Marques representou o MPMA na audiência pública realizada na Assembleia, e solicitou que a Comissão
de Segurança Pública da Assembleia Legislativa intensifique a fiscalização de três leis estaduais relativas ao
desaparecimento de pessoas.
Registro, aqui, mais uma importante conquista no caminho da reestruturação organizacional proposta pela
nossa administração: a remoção de seis promotores de justiça, todos pelo critério de antiguidade. Parabenizo,
então, os colegas Eliane da Costa Azor, Fátima Maria Aroso Mendes, Lena Ripardo Pauxis, Maria de Fátima de
Santana Borges, Marinete Ferreira Avelar e Orfileno Bezerra Neto. Comunico ainda que as vagas remanescentes
decorrentes dessas remoções já foram declaradas abertas, tendo assinado os respectivos editais.
Externo, também, minha satisfação com a posse dos novos membros do Conselho Superior para o biênio
2017-2019. Momento relevante para todos nós, que fazemos o Ministério Público do Maranhão. Assim, também
parabenizo os procuradores de justiça Carlos Jorge Avelar Silva, Domingas de Jesus Fróz Gomes, Francisco das
Chagas Barros de Sousa, Mariléa Campos dos Santos Costa e Sandra Lúcia Mendes Alves Elouf. Na mesma
sessão do Colegiado concluímos a homologação do vitaliciamento de 21 colegas: Marco Túlio Rodrigues Lopes,
Gabriele Gadelha Barboza de Almeida, Ariadne Santos Meneses, Rodrigo Freire Wiltshire de Carvalho, Elano
Aragão Pereira, Xilon de Souza Junior, Lindomar Luiz Della Libera, Tiago Carvalho Rohrr, Raphael Bruno Aragão
Pereira de Oliveira, Tiago Quintanilha Nogueira, Márcio Antonio Alves de Oliveira, Leonardo Soares Bezerra,
Thiago Barbosa Bernardo, Adoniran Souza Guimarães, Fábio Santos de Oliveira, Paula Gama Cortez, Carlos
Allan da Costa Siqueira, Rogernilson Ericeira Chaves, Luiz Eduardo Braga Lacerda, Ariano Tércio da Silva Aguiar
e Rodrigo Alves Cantanhede . A cerimônia de vitaliciamento ocorrerá dia 30, às 9h30, no auditório da
Procuradoria Geral de Justiça.
O Conselho Superior também aprovou a unamidade moções de aplauso, acolhendo minha proposição, aos
colegas que participaram do Encontro Estadual de Gestão Estratégica, bem assim a promotora de justiça Bianka
Sekeff Sallem Rocha, por sua atuação em um caso de violência doméstica familiar durante o plantão, além dos
promotores de justiça Lucas Mascarenhas, Alenilton Santos da Silva Júnior, Lícia Ramos Cavalcante Muniz,
Paloma Ribeiro Gonçalves de Pinho Reis, Carla Tatiana Pereira de Jesus e Paulo Roberto da Costa Castilho, pelo
êxito nos eventos de encerramento da Campanha Ler, Escrever e Pensar.
Finalizo agradecendo a homenagem que recebi da Ecoliga pela atuação na busca por práticas
ambientalmente sustentáveis na instituição. Sinto-me honrado em dividir esta homenagem com o
subcorregedor geral do MPMA e coordenador do Programa Integrar, Marco Antonio Anchieta Guerreiro.
Avante, MP! Que Deus nos abençoe a todos!
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